
JORNADES
DE COOPERACIÓ TÈCNICA

La cooperació entre institucions públiques locals: 
promoció de models horitzontals i recíprocs.

Del 22 al 24 de març de 2017
Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès 
(Jardins del Monestir. Carrer del Castellví, 8)
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El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament està dissenyant i 
implementant un Programa de Coo-
peració Tècnica a partir d’assistències 
tècniques entre governs locals catalans 
i de països del Sud en diferents sectors 
d’intervenció. 

Per aquesta raó proposa anar més enllà 
del model operatiu de cooperació tradi-
cional, centrada sobretot en la trans-
ferència de recursos, dissenyant accions 
de cooperació tècnica horitzontal i 
recíproca entre institucions públiques 
locals del Sud i del Nord que permetin 
transversalitzar diferents departaments 
municipals i augmentar el valor afegit i 
el compromís de la cooperació local. 

En el marc d’aquesta iniciativa de  
promoció de la cooperació tècnica,  
el FCCD i l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, amb el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona, organitzen unes Jornades de 
Cooperació Tècnica amb els següents 
objectius:

•	 Posar en comú experiències de 
cooperació tècnica intermunicipal 
i transnacional per treure lliçons en 
clau d’aprenentatge pel foment de 
models de cooperació transversal i 
recíproca. 

•	 Situar els ajuntaments com a actors 
clau de la cooperació internacional.

•	 Presentar la Guia per a la identificació 
i implementació d’accions de coope-
ració tècnica de municipi a municipi.

DIMECRES 22 DE MARÇ 

18.30 h. Visita guiada al Claustre (en  
francès, castellà i anglès). 

Lloc: Claustre del Monestir 
 
19.30 h. Acte de benvinguda institu-
cional, amb la intervenció dels ajunta-
ments i les institucions organitzadores, 
l’actuació musical del Hear Us Children’s 
Choir (Malawi) i piscolabis a càrrec d’una  
empresa social i solidària. 

Lloc: Plaça de l’Om

DIJOUS 23 DE MARÇ 

9.30 h. Inscripcions

10 h. Ponència inaugural. “La cooperació 
tècnica: un nou paradigma de treball pels 
Governs Locals”. David Minoves, coordi-
nador del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament (FCCD).

10.30 h. Experiències i models de Coo-
peració Tècnica 
•	 Programa Municipal de Gestió Integral 

de Residus Sòlids: Bolívia. Gobierno 
Autónomo Municipal de Tarija (Bolívia) i 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

•	 “Vacacións con Traballo”. Fondo Galego 
de Cooperación e Solidaridade. 

•	 Reconstrucció post-emergent en clau 
local: Equador. PNUD Ecuador,  Go-
verns Autònoms Descentralitzats (GAD) 
equatorians, Diputació de Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona i FCCD. 
 

•	 Migracions i desenvolupament:  
Senegal. Agence Régionale de  
Développement de Sédhiou (Senegal).

•	 Suport als municipis de La Bekaa per 
a la gestió de la crisi dels refugiats 
sirians: Liban. Cités Unies Liban i  
Diputació de Barcelona (DIBA). 

11.45 h. Pausa cafè

12.15 h. Grups de debat. Una aproxima-
ció compartida a la Cooperació Tècnica.

14 h. Dinar 

16 h. Experiències i models de Coopera-
ció Tècnica.
•	  “Programa de Voluntarios Expertos”. 

Fondo Extremeño Local de Cooperación 
al Desarrollo (FELCODE).

•	 La gestió de l’aigua en contextos de 
crisi aguda: Palestina. The Applied  
Research Institute, Jerusalem (ARIJ),  
Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i FCCD. 

•	 Gestió mancomunada de polítiques 
públiques locals: Guatemala, El Sal-
vador, Honduras. Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) i Mancomunidad 
Trinacional Fronteriza Río Lempa.

•	 Polítiques d’Igualtat amb perspectiva 
de gènere: Marroc. Région Tanger, 
Tétouan, Al Hozeïma (RTTA). 

17 h. Plenari. Oportunitats, conflictes i 
reptes dels nous models de cooperació 
horitzontal.

18.30 h. Clownclusions

19 h. Cloenda

Lloc: Casa de Cultura 

DIVENDRES 24 DE MARÇ 

10 h. Presentació de la Guia de Coopera-
ció Tècnica. Miquel Carrillo, Consultor. 

11.30 h. Pausa cafè 

12 h. Discussió i debat: modalitats, 
competències i procediments jurídicola-
borals. 

Lloc: Casa de Cultura

Simultàniament les delegacions 
internacionals visitaran experiències 
relacionades amb la gestió de residus, 
el cicle integral de l’aigua, les polítiques 
d’igualtat i l’atenció ciutadana.  

Les llengües de treball seran el català, el 
castellà, el francès i l’anglès.
 
Hi haurà servei d’interpretació simultània. 


